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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

على نبینا محمد و  ،هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله وصلى ،الحمد هلل رب العالمین طالب:
  .آله وصحبه أجمعین

 .�ا ذا الجالل واإلكرام االلهم اغفر لنا ولشیخنا واجزه عنا خیرً 
َأَنا «: -مَ ْیِه َوَسلَّ ى ُهللا َعلَ َصلَّ -َ�اُب َقْوِل النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا 

 وُ�ُكْم}اِخُذُكْم ِ�َما َ�َسَبْت ُقلُ ؤَ {َوَلِكْن یُ   َتَعاَلى:ِلَقْوِل للااَِّ  ؛َوَأنَّ الَمْعِرَفَة ِفْعُل الَقْلِب  ،»ْم ِ�اهللَِّ َأْعَلُمكُ 
 . ]٢٢٥[البقرة: 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبَدُة، َعْن ِهَشاٍم،  -َرِضَي ُهللا َعْنَها-َشَة ِه، َعْن َعائِ ْن َأِبیعَ َحدَّ
َألْعَماِل ِ�َما ُ�ِطیُقوَن، اَرُهْم ِمَن ُهْم، َأمَ ِإَذا َأَمرَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، َقاَلْت: َ�اَن َرُسوُل للااَِّ 

َ َقْد غَ  َر، َفَیْغَضُب ْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ َم مِ  َما َتَقدَّ َفَر َلكَ َقاُلوا: ِإنَّا َلْسَنا َ�َهْیَئِتَك َ�ا َرُسوَل للااَِّ، ِإنَّ للااَّ
ِ َأنَ �ِ َلَمُكْم ِإنَّ َأْتَقاُكْم َوَأعْ «َحتَّى ُ�ْعَرَف الَغَضُب ِفي َوْجِهِه، ُثمَّ َ�ُقوُل:   ."»ااهللَّ

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،
 .أجمعین
-ِه َوَسلَّمَ  َعَلیْ َصلَّى هللاُ -َ�اُب َقْوِل النَِّبيِّ (": الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب فیقول ،أما �عد

ْت ِكْن ُیَؤاِخُذُكْم ِ�َما َ�َسبَ {َولَ َعاَلى:  للااَِّ تَ ِلَقْولِ  ؛َوَأنَّ الَمْعِرَفَة ِفْعُل الَقْلِب  ،»َأَنا َأْعَلُمُكْم ِ�اهللَِّ «: 
َرِحَمُه ُهللا  -فاستدل اإلمام البخاري  الفعل والعمل والكسب �معنى واحد،، ")]٢٢٥[البقرة:  ُقُلوُ�ُكْم}
 ،وأنها تفعل ،قلوب تكسب] أن ال٢٢٥[البقرة:  {َوَلِكْن ُیَؤاِخُذُكْم ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكْم}: �اآل�ة -تعالى

 .ألن هذه األلفاظ متقار�ة المعاني وأنها تعمل؛
عض في � األنه أحیانً  ؛" هو مضاف بال تردد)-هللا علیه وسلمصلى -قول النبي  (قوله: "�اب

عد كر �فإذا ذُ  ،-صلى هللا علیه وسلم-�اٌب قول النبي : فیقال قطع الباب عن اإلضافة،األبواب �ُ 
وصحت  وهو األصل، ،الترجمة �عد الباب جملة تامة من مبتدأ وخبر صح قطعه عن اإلضافة

 كر �لمة ولوو�نما ذُ  ،ذ�ر �عد لفظ الباب جملة تامة مفیدةوأما إذا لم یُ  إضافته إلى الجملة.
 -�اب قول النبي": مثل هنا أضیف إلیها غیرها فإنها ال تخرج عن �ونها �لمة ولو أضیفت،

المُ -فالباب مضاف إلى قول النبي ، "-صلى هللا علیه وسلم الُة والسَّ  هو(: قال ،-علیِه الصَّ
 ـحذوفوخبره م فنجعله مبتدأً  ا،نقدر للقول خبرً : الشراح فیقولقد �أتي شارح من ، )مضاف بال تردد

  فیصح قطع �اب عن اإلضافة.
هو مضاف بال (: قال هنا لكن األصل أن ما ال �حتاج إلى تقدیر أولى مما �حتاج إلى تقدیر.

  تردد.
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عضها �في  أماآلن الباب ثابتة في جمیع الروا�ات ، كذا في روا�ة أبي ذر) »أنا أعلمكم«قوله: 
  ؟ما عندهأم  "�اب"األصیلي عنده لفظ  ابن حجر ما أشار إلى شيء، دون �عض؟

 ..........  طالب:
 .ولذا ما أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الفرق من فروق الروا�ات، "�اب"ما عنده لفظ 

، ه)وهو لفظ الحدیث الذي أورده في جمیع طرق كذا في روا�ة أبي ذر، »أنا أعلمكم«: قوله(
 لحدیث،�عني بلفظ ا "»أنا أعلمكم �اهلل«": والترجمة، »أعلمكم«، »إن أتقاكم وأعلمكم �اهلل أنا«

ر (وهو لفظ الحدیث الذي أورده في جمیع طرقه، وفي روا�ة األصیلي: أعرفكم، و�أنه مذ�و 
لیسا  و�ؤخذ منه أنهما �عني في هذا الموضع،، �المعنى حمًال على ترادفهما هنا وهو ظاهر هنا)

اهر وهو ظ، على ترادفهما هنا و�أنه مذ�ور �المعنى حمالً (: ألنه قال مترادفین على اإلطالق؛
ع والمعرفة مثله هنا في هذا الموض ألنه یر�د أن العلم من الكسب، ؛وعلیه عمل المصنف) ،هنا

 إن العلم ال فیقولون: العلماء �فرقون، ؟لكن هل هناك فرق بین العلم والمعرفة. من �سب القلب
 یوصف �أنه عالم وعلیم وعالم، ،-َجلَّ وَعال-ولذلك یوصف �ه الرب  �ستلزم سبق الجهل،

   ألنه تستلزم سبق الجهل. ؛-َجلَّ وَعال-ولذا ال یوصف بها هللا  ،والمعرفة تستلزم سبق الجهل
�هللا خلق ، ألن علمه ومعرفته �الهما مستلزم لسبق الجهل ؛مترادفانفوأما �النسبة للمخلوق 

 مالً و�أنه مذ�ور �المعنى ح(: ولذلك نفهم مراد الحافظ ابن حجر من قوله ،اظلومً  اإلنسان جهوًال 
رفته ألنه �النسبة لعلم المخلوق ومع ؛)وعلیه عمل المصنف ،وهو ظاهر هنا ،على ترادفهما هنا

أن  هل معناه طیب ال �ستلزم سبق الجهل، ما فیه مخلوق عنده علم لم �سبقه جهل. ما فیه فرق،
  ؟من الزمه أال �سبقه جهل

 ..........  طالب:
. هذا ما قرره اوهو علم متفق على تسمیته علمً  ،فعلم المخلوق مسبوق �جهل ،هال لیس من الزم

ال-لكن ماذا عن قول الرسول  أهل العلم في الفرق بین العلم والمعرفة، الُة والسَّ  :-مُ علیِه الصَّ
  ؟ »ي الشدةتعرف على هللا في الرخاء �عرفك ف«

  .المقابلة طالب:
خبار تجاوز في اإلأو أنه یُ  لكن أال یرد على قولهم؟ �مكن أن �قال هذا، المقابلة طیب والمشاكلة،

 قتصر فیها على ما ورد،توسع في األخبار فال �ُ �عني یُ  ما ال یتجاوز في األوصاف واألسماء؟
�عني ما �شتق من  والخبر أوسع، �خَبر عنه، اومن الصفة خبرً  �عني �شتق من االسم صفة،

 ما لم یثبته -َجلَّ وَعال-جاء في �ثیر من األخبار عنه  الخبر أو یؤخذ من الخبر اسم أو صفة.
أو رفیق  سمى عبد الطیب،�ُ  أن �مكن »إن هللا طیب« أهل العلم في األسماء وال في الصفات:

على �ل حال هذا  وصفه فال. أما ،اإلخبار عنه �عني ،نعم وجاء وصفه �ه أنه طبیب، مثًال،
 .موضوع �حتاج إلى مز�د عنا�ة وموضعه دروس العقیدة
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وورد  (والتقدیر: �اب بیان أن المعرفة، "أن"�عني همزة ، (قوله: "وأن المعرفة" �فتح "أن")
وقال  وتوجیهه ظاهر،(على أن الواو استئنافیة  و�ن المعرفة بناءً ، �كسرها وتوجیهه ظاهر)

ألن  ؛في نسخ البخاري وروا�اتهأم ورد في النص ، الف الروا�ة والدرا�ة)الكرماني: هو خ
 �عني هل جاءت بنص أو جاءت في �الم البخاري؟ ؟)خالف الروا�ة والدرا�ة(: الكرماني �قول

 "أن"معلوم أن موضع  (والدرا�ة) �عني من روا�ات الصحیح ال من روا�ات الحدیث، (الروا�ة)
 تكسر.�عني ما تؤول �جملة  ألنها وما دخلت علیه تؤول �مفرد، ؟ذالما ،هنا �الفتح ولیست إن

تم إال ی(قوله: "لقوله تعالى" مراده االستدالل بهذه اآل�ة على أن اإل�مان �القول وحده ال 
 یة ال یتم،اإل�مان �القول وحده �ما تقوله الكرام، �انضمام االعتقاد إلیه، واالعتقاد فعل القلب)

وتقدم أن من  ال بد مع ذلك من النطق، وأن المعرفة فعل القلب تكفي؟ ،وحده بللكن هل یتم �الق
ه أن الجمهور على أن واعتقد �قلبه ولم ینطق، ،-َجلَّ وَعال-وعرف هللا  ،وقر اإل�مان في قلبه
المُ -ألن الرسول  �عامل معاملة الكفار؛ الُة والسَّ س حتى أمرت أن أقاتل النا«: �قول -علیِه الصَّ

  وأما اآلخرة فأمره إلى هللا. هذا �النسبة إلى الدنیا، هذه هي الغا�ة، »�قولوا
قاد إلیه االعتمراده االستدالل بهذه اآل�ة على أن اإل�مان �القول وحده ال یتم إال �انضمام (

 . بلواالعتقاد فعل الق
�ن وردت في األ�مان ة و ]" أي �ما استقر فیها، واآل�٢٢٥[البقرة:  {ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكْم}وقوله: "

قیقة �الفتح، فاالستدالل بها في اإل�مان �الكسر واضح؛ لالشتراك في المعنى، إذ مدار الح
 }ي َأْ�َماِنُكمْ اللَّْغِو فِ {َال ُیَؤاِخُذُكُم للااَُّ �ِ  (واآل�ة و�ن وردت في األ�مان)، فیهما على عمل القلب)

كسر �الفتح، فاالستدالل بها في اإل�مان �ال (واآل�ة و�ن وردت في األ�مان]. ٢٢٥[البقرة: 
 واضح؛ لالشتراك في المعنى، إذ مدار الحقیقة فیهما على عمل القلب، و�أن المصنف لمح

ُ ِ�اللَّغْ بتفسیر ز�د بن أسلم فإنه قال في قوله تعالى:  البقرة: [ ْ�َماِنُكْم}ِو ِفي أَ {َال ُیَؤاِخُذُكُم للااَّ
قد �ه تن فعلت �ذا فأنا �افر، قال: ال یؤاخذه هللا بذلك حتى �ع] قال: هو �قول الرجل إ٢٢٥
 .قلبه)

ان واأل�مان والنذور �ون مردها إلى ما �عتقده اإلنس لكن المحاسبة في الدنیا تكون على اللفظ، 
ذا ه األ�مان والنذور مردها إلى األعراف،عندهم وأما الجمهور ف و�نو�ه هذا معروف عند المالكیة،

 . ؤاخذة في الدنیا والحكم علیه بهامن حیث الم
(ال یؤاخذه هللا بذلك حتى �عقد �ه قلبه، فظهرت المناسبة بین اآل�ة والحدیث، وظهر وجه 

نه اآلن قرر أن فیما بیَّ ، امیة)دخولهما في مباحث اإل�مان، فإن فیه دلیًال على �طالن قول الكرَّ 
واستدل  و�الهما فعل قلب، م والمعرفة،العل حه ابن حجر أن العلم والمعرفة شيء واحد،ووضَّ 

فالعلم  أن الكسب أ�ًضا عمل القلب،] ٢٢٥[البقرة:  {َوَلِكْن ُیَؤاِخُذُكْم ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكْم} �اآل�ة:
(وظهر وجه دخولهما في مباحث اإل�مان، فإن فیه  والمعرفة والكسب �لها من أعمال القلوب.
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إن اإل�مان قول فقط، ودلیًال على ز�ادة اإل�مان ونقصانه؛ ألن  :امیةدلیًال على �طالن قول الكرَّ 
وهذا ، ظاهر في أن العلم �اهلل درجات) »أنا أعلمكم �اهلل«: -صلى هللا علیه وسلم-قوله 

ألن مقتضى أفعل التفضیل أن �شترك أكثر من شخص في وصف  مقتضى أفعل التفضیل؛
.. هم في أعلى درجاته و�عضهم دونه و�عضهم.�عض متفاوتین في هذا الوصف، اثم �كونو  ،واحد

  إلى آخر الدرجات.
 صلى هللا-وأن �عض الناس فیه أفضل من �عض، وأن النبي  ظاهر في أن العلم �اهلل درجات،(

یتعلق  منه في أعلى الدرجات، والعلم �اهلل یتناول ما �صفاته وما �أحكامه، وما -علیه وسلم
ا.    بذلك فهذا هو اإل�مان حق�

 ،ول واجب)ائدة: قال إمام الحرمین: أجمع العلماء على وجوب معرفة هللا تعالى، واختلفوا في أف
من هو هذا ، ح)(فقیل: المعرفة، وقیل: النظر، وقال المقترِ  �عني أول واجب على المكلف

�عني صاحب االقتراح مثًال  لشخص مؤلف لكتاب مشتهر، اینحتون اسمً  ا�عني دائمً  ؟المقترح
  مقترح. :�قال له �قال له؟فماذا  ،لكن اآلن أي شخص لو �قترح فكرة مقترح، �قال له
  .......... طالب:

 اًال وأداءً أول واجب خطاً�ا ومقصوًدا المعرفة، وأول واجب اشتغ فإنال اختالف،  وقال المقترح:(
وفي نقل ( القصد إلى النظر، ومنهم من �قول: النظر، اآلن منهم من �قول:، القصد إلى النظر)

اعة (حتى ُنقل جم، اإلجماع نظر �بیر ومنازعة طو�لة، حتى ُنقل جماعة اإلجماع في نقیضه)
  . وهذه من غرائب مسائل العلم التي ینقل اإلجماع على طرفیها اإلجماع في نقیضه)

ونقل  ابن حزم نقل اإلجماع على أن من تعمد ترك الصالة حتى �خرج وقتها أنه ال �قضیها،
 وهم یتداولون مثل هذا الكالم، ،الذي ینظر في �تب الكالم لى أنه یلزمه قضاؤها.اإلجماع ع

ومنهم  �النظر أو القصد إلى النظر، �عرف؟ و�مَ  إجماع العلماء على وجوب معرفة هللا تعالى،
ى �التوارث قلألن علوم االعتقاد ما تت لماذا؟ أول واجب على المكلف الشك، من �قول �الشك،

ال  وأنت في بدا�ة أمرك قبل أن تتلقن أو في وقت التلقین ال بد فیها من االجتهاد، بل والتلقین،
 بذاتك -َجلَّ وَعال-ال بد أن تتوصل إلى معرفة هللا  وال �قبل التقلید، ،�قبل التلقین عندهم
ن ألكن ال بد  ،افأول ما تبدأ إذا ملت إلى قول من األقوال فبمؤثر فتكون مقلدً  �طر�قتك الخاصة،

 ومعلوم أن االحتمال المساوي عند أهل العلم شك، تكون األقوال عندك متساو�ة على حد سواء،
ثم �طر�قتك من النظر أو القصد إلى النظر  ،متساو�ة �لهافال بد أن تصیر عندك هذه األقوال 

  ترجح االعتقاد الذي تتوصل إلیه.
وهو القائد للمسلم في  ،و السائقوأنه ه ،لكن �أن القائل بهذا القول ما جعل النص نصب عینیه

والذي دل  في اعتقاده في أعماله في جمیع أعماله ال بد أن تصدر عن النص، جمیع تصرفاته،
 -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -ولذا علق الشیخ  علیه النص أن أول ما �جب على المكلف النطق �الشهادة،
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م أن أول واجب هو شهادة أن ال الصواب ما ذ�ره المحققون من أهل العل: الشیخ ابن �از �قول
المُ -وهي أول شيء دعا إلیه الرسول ، وعمالً  اإله إال هللا علمً  الُة والسَّ ودعا إلیه  -علیِه الصَّ

: أول شيء دعا إلیه أن قال لقومه -صلى هللا علیه وسلم-وسیدهم و�مامهم نبینا محمد  ،الرسل
 ؟ »تسلموا«أو ، »قولوا ال إله إال هللا تعلموا«
 .»تفلحوا« لب:طا

 نعم. 
 .»تعلموا« طالب:

 ...لكن ، »تعلموا«أنا عندي 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 .»تسلموا« طالب:
  ؟عندكماذا 

 ..........  طالب:
 هذه األصل التي صححها الشیخ بنفسه.أن  المشكلة
 ..........  طالب:

ن وأل، »ادة أن ال إله إال هللافلیكن أول ما تدعوهم إلیه شه«: إلى الیمن قال اولما �عث معاذً 
ا َ�اُنوا ْنُهْم مَ {َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِبَط عَ  �ما یدل علیه قوله تعالى: ،التوحید شرط لصحة جمیع العبادات

 ].٨٨[األنعام:  َ�ْعَمُلوَن}
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
  ؟خطأ هذا شرط لصحة العادات، طالب:

  .العبادات
ا واستدلو  بیر ومنازعة طو�لة حتى نقل جماعة اإلجماع في نقیضه،وفي نقل اإلجماع نظر �(

لك �إطباق أهل العصر األول على قبول اإلسالم ممن دخل فیه من غیر تنقیب، واآلثار في ذ
ا، وأجاب األولون عن ذلك �أن الكفار �انوا یذبون عن دینهم یه، و�قاتلون عل ،كثیرة جد�

 ، ومقتضى هذا أن المعرفة المذ�ورة ُ�كتفى فیهافرجوعهم عنه دلیل على ظهور الحق لهم
 .�أدنى نظر �خالف ما قرروه)

المُ -ال شك أن الرسول   الُة والسَّ عث في قوم عرب أقحاح �فهمون �ُ  عث،حینما �ُ  -علیِه الصَّ
قولوا ال إله « ولذا لما قال لهم: ؛و�عرفون ما یدل علیه �منطوقه وما یدل علیه �مفهومه ،الكالم
ال إله إال  �قول: اآلن ما عنده مشكلة، رفضوا. �عرفونه،؟ اواحدً  اأجعل اآللهة إلهً : قالوا، »إال هللا
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ولذا �قول اإلمام المجدد محمد . ینقض ال إله إال هللا �فعله وقوله ،هللا وهو �شرك الشرك األكبر
�خالف ما (. هللا لمن �ان أبو جهل أعرف منه بال إله إال افتب�  :-َرِحَمُه هللاُ -بن عبد الوهاب 

یِن َحِنیًفا ِفْطَرَت للااَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها}ومع ذلك فقول هللا تعالى:  قرروه،  {َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
ن في دفع هذه المسألة من ا، ظاهر »كل مولود یولد على الفطرة«]، وحدیث: ٣٠[الروم: 

وحید إن شاء هللا تعالى، وقد نقل القدوة أبو محمد أصلها، وسیأتي مز�د بیان لهذا في �تاب الت
بن أبي َجمرة عن أبي الولید الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من �بار األشاعرة، أنه 

 .سمعه �قول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة �قیت في المذهب �هللا المستعان)
 �ان ولون بهذا الكالم ممن تقدم ذ�رهم،معلوم أن أ�ا الحسن األشعري شیخ هؤالء �لهم الذین �ق 

�قرأ و�قرئ  طو�الً  امدیدً  الكن حینما �كون اإلنسان عمرً  ثم رجع عنه، على مذهب المعتزلة،
و�قرر و�ناضل و�ناظر عن مذهب معین ال بد أن تبقى �ه شيء من الرواسب التي ال �مكن 

ال وق. لمعتزلة �قیت في المذهب(إن هذه المسألة من مسائل اوهذه منها : قالوا ،التخلص منها
أما النووي: في اآل�ة دلیل على المذهب الصحیح أن أفعال القلوب یؤاخذ بها إن استقرت، و 

ه أو �إن هللا تجاوز ألمتي عما حدثت �ه أنفسها ما لم تكلم «: -صلى هللا علیه وسلم-قوله 
وقد  ه �عرض و�زول،ألن حدیث النفس من طا�عه أن ؛ستقر)�فمحمول على ما إذا لم  »تعمل

ثم ال  ،صحیح أنه أعلى من الخاطر والهاجس الذي �عرض ألنه مرتبة، ؛یرجع ثانیة ثم یزول
  حدیث النفس متردد. لكنه دون الهم ودون العزم، ،�عود ثانیة

  فمحمول على ما إذا لم تستقر.(: قال
ألن (، عمل القلب) ؛ ألن االعتقاد هو»أو تعمل«قلت: و�مكن أن �ستدل لذلك من عموم قوله: 

ولذا یؤاخذ  عمل �قلبه، ال، عمل �جوارحه؟ عمل فیؤاخذ ألنه عمل، االعتقاد هو عمل القلب)
 ألنه استقر في لماذا؟ على الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغیر ولو لم یتكلم أو �عمل،

فس وهو ما یرجحه لمن قال إنه معدود من حدیث الن اخالفً  النفس واستقر في القلب فهو عمله،
مل عألن االعتقاد هو ( وعامة أهل العلم على أنه یؤاخذ ولو لم یتكلم ولو لم �عمل. ابن الجوزي،

 ولهذه المسألة تكملة ُتذ�ر في �تاب الرقاق.  القلب،
 بن هذا ووالد عبد هللا، سَالم، م" هو بتخفیف الالم على الصحیح)قوله: "حدثنا محمد بن سَال 

وللحافظ ابن رجب �الم في هذا  ،وما عداهما �له �التشدید لمعروف �التخفیف،سَالم الصحابي ا
في غیر هذا  لكن أذ�ر أن له رسالة في الموضوع، في غیره،أم ما أدري هو في هذا الموضع 

 .الموضع
 ..........  شیخ طالب:

 ؟ ماذا
 .المقترح طالب:
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 فیه؟ماذا 
روف بن الحسین أبو الفتح تقي الدین المع طالب: التقي المقترح مظفر بن عبد هللا بن علي

 .�المقترح فقیه شافعي مصري 
 حتى ابن دقیق العید أبو الفتح تقي الدین.
تفقه في اإلسكندر�ة وولي التدر�س بها في مسألة  ،طالب: برع في أصول الدین والخالف

لى إوعاد فأقام �جامع مصر �قرئ  وتوجه إلى مكة فأشیع أنه توفي وأخذت المدرسة، السلفي،
عرف  قال ابن قاضي شهبة: له تصانیف منها شرح المقترح في المصطلح للبروي، أن توفي،

ومن  ترح،وال �قال له إال التقي المق وقال حاجي خلیفة: تقي الدین �المقترح ألنه �ان �حفظه،
 ألمه.وهو جد القاضي ابن دقیق العید  كتبه شرح اإلرشاد في أصول الدین،

  ؟المرجع ما
 ابن ماكوال. طالب:

  ابن ماكوال؟
 .نعم طالب:

  اإلكمال؟
 .نعم طالب:

 من، قال صاحب المطالع)و  ،هو بتخفیف الالم على الصحیح" حدثنا محمد بن سالم" قوله:(
وهو في غر�ب الصحیحین  مطالع األنوار على صحاح األخبار، رقول،ابن قُ  صاحب المطالع؟

(هو بتشدیدها عند األكثر، وتعقبه النووي �أن المشارق للقاضي عیاض  والموطأ ومختصر من
ر اد �األكث�أبیه، فلعله أر  أكثر العلماء على أنه �التخفیف، وقد روي ذلك عنه نفسه، وهو أخبرُ 

ي له المنذر ، مشا�خ بلده، وقد صنف المنذري جزًءا في ترجیح التشدید، ولكن المعتمد خالفه)
ا ف بة والعلماء قاط ابن خراش �الخاء المعجمة،: �عي قالفقال عن رِ  ي مثل هذا،أوهام �سیرة جد�

  راش.حِ  على أنه:
 بن سلیمان الكوفي، وفي روا�ة األصیلي: حدثنا. ا(قوله: "أخبرنا عبدة" هو 
بن عروة بن الز�یر بن العوام. قوله: "إذا أمرهم أمرهم" �ذا في معظم اقوله: "عن هشام" هو 

ح القاضي أبو �كر بن العر�ي، وهو في �عضها: أمرهم مرًة واحدًة، وعلیه شرَ  الروا�ات، ووقع
بن نمیر اعلیها من طر�ق عبدة، و�ذا من طر�ق  الذي وقع في طرق هذا الحدیث التي وقفتُ 

وغیره عن هشام عند أحمد، و�ذا ذ�ره اإلسماعیلي من روا�ة أبي أسامة عن هشام، ولفظه: 
قالوا: والمعنى �ان إذا أمرهم �ما �سهل علیهم دون ما �شق  كان إذا أمر الناس �الشيء،

خشیة أن �عجزوا عن الدوام علیه، وعمل هو بنظیر ما �أمرهم �ه من التخفیف، طلبوا منه 
التكلیف �ما �شق؛ العتقادهم احتیاجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه. فیقولون: 
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الدرجات ال یوجب التقصیر في العمل، بل یوجب لسنا �هیئتك، فیغضب من جهة أن حصول 
، و�نما »أفال أكون عبًدا شكوًرا«االزد�اد شكًرا للمنعم الوهاب، �ما قال في الحدیث اآلخر: 

أحب العمل إلى هللا «أمرهم �ما �سهل علیهم لیداوموا علیه، �ما قال في الحدیث اآلخر: 
ر�ر "أمرهم" �كون المعنى: �ان إذا أمرهم ، وعلى مقتضى ما وقع في هذه الروا�ة من تك»أدومه

�عمل من األعمال أمرهم �ما �طیقون الدوام علیه، فأمرهم الثانیة جواب الشرط، وقالوا: جواب 
 ثان. قوله: "كهیئتك" أي لیس حالنا �حالك، وعبر �الهیئة تأكیًدا.

ة من راتب السنیوفي هذا الحدیث فوائد؛ األولى: أن األعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى الم 
ال لم ینكر علیهم استداللهم و  -صلى هللا علیه وسلم-رفع الدرجات ومحو الخطیئات؛ ألنه 

هم اعتقاد( الجهة األخرى تقدم ذ�رها من قوله:، تعلیلهم من هذه الجهة، بل من الجهة األخرى)
لعمل �ه أن ا ال شك، )لسنا �هیئتك واحتیاجهم إلى أن المبالغة في العمل رفع الدرجات �قولون:

و�ن �ان أصل الدخول برحمة  ،ومعلوم أن درجات الجنة تفاوتها �حسب األعمال ،ترتفع الدرجات
  هللا.

ا اظبة علیه(الثانیة: أن العبد إذا بلغ الغا�ة في العبادة وثمراتها �ان ذلك أدعى له إلى المو 
بهذا  ى مرحلة �حیث یتلذذال سیما إذا وصل إل، استبقاًء للنعمة واستزادًة لها �الشكر علیها)

  العمل.
�عني على ما جاء عن هللا وعن ، (الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عز�مة ورخصة)

المُ -رسوله  الُة والسَّ  احددً فإن الز�ادة على ما جاء م اولو �ان جنس العمل مشروعً  ،-علیِه الصَّ
  بتداع.في الشرع ال شك أن هذه خروج من حیز االتباع إلى حیز اال

افق واعتقاد أن األخذ �األرفق المو  الوقوف عند ما حد الشارع من عز�مة ورخصة: الثالثة(
ألنه قد �كون هناك أرفق موافق للشرع وأشق موافق ، للشرع أولى من األشق المخالف له)

لشرع ل الكن الكالم فیما إذا �ان مخالفً  ،للشرع اوحینئٍذ �كون األشق أفضل إذا �ان موافقً  ،للشرع
  ال شك أن األخذ �األرفق الموافق أولى.

بالغة (ال الم، ولى في العبادة القصد والمالزمة ال المبالغة المفضیة إلى الترك)(الرا�عة: أن األَ 
المُ -عبد هللا بن عمرو لما أشار إلیه النبي  المفضیة إلى الترك) الُة والسَّ ن �قرأ أ -علیِه الصَّ

 تداع؛لكنه ما خرج إلى حیز االب ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -ما امتثل  ذلك،القرآن في سبع وال یز�د على 
لكن في آخر حیاته تمنى أن لو  ال ألن العمل غیر مشروع، ألن النهي �ان من أجله للرفق �ه،

المُ -قبل مشورة النبي  الُة والسَّ لمجد اأي  »المنبت«(كما جاء في الحدیث اآلخر:  .-علیِه الصَّ
 .»ا قطع وال ظهًرا أ�قىال أرًض «في السیر 

 الخامسة: التنبیه على شدة رغبة الصحا�ة في العبادة وطلبهم االزد�اد من الخیر.  
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فغضب أو فیغضب حتى �عرف ، السادسة: مشروعیة الغضب عند مخالفة األمر الشرعي)
وهذا ال �عارض األسلوب النبوي المعروف في التلطف �الجاهل الذي �ال في  ،الغضب في وجهه

نبي فقال ال فتناوله الناس �ألسنتهم و�ادوا أن �قعوا �ه، األعرابي الذي �ال في المسجد، مسجد،ال
المُ - الُة والسَّ اس لكن هل الن ،وأثر في هذا الجاهل، »ال تزرموه« ،اتر�وه دعوه، :-علیِه الصَّ

 ؟�عاملون على وتیرة واحدة
جاء هذا  ،التي سرقت المتاع وتجحده،لما شفع أسامة بن ز�د في المخزومیة التي �انت تستعیر  

المُ -غضب النبي  وهذا، الُة والسَّ ن أال شك ، »أتشفع في حد من حدود هللا؟!«: وقال -علیِه الصَّ
حتاج إلى قد �ُ  الكن أحیانً  و�ن �ان األصل هو الرفق، الذي �عرف الحكم �ختلف عن الجاهل،

المُ -النبي  الغضب والشدة. الُة والسَّ إذا خطب عال صوته واحمر وجهه وانتفخت  -علیِه الصَّ
 فال شك أن المواقف والمواطن تختلف،، »صبحكم ومساكم«: أوداجه و�أنه منذر جیش �قول

لنبي وا ،و�ن �ان األصل هو الرفق �حتاج إلى اإلغالظ في القول، اأحیانً  ،�حتاج إلى الشدة اأحیانً 
المُ - الُة والسَّ  :السادسة( �غضب إذا انتهكت محارم هللا.و�نما  لم �غضب لنفسه، -علیِه الصَّ

إذا  واإلنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى مشروعیة الغضب عند مخالفة األمر الشرعي،
على  �عني ما �كون الناس (تحر�ًضا له على التیقظ)، قصر في الفهم تحر�ًضا له على التیقظ)

 بغي أن �صل إلى هذا الحد من الغفلة،فما ین شرح علیه،اإلنسان �ُ  نن واحد وعلى هدي واحد،سَ 
أن اإلمام إذا انصرف في  اوذ�رت مرارً  رفق �ه،لكن �عض الناس یلیق �ه الغفلة وهو حینئٍذ یُ 

 ووجد آخر فاته أر�ع ر�عات، ،فاته من الصالة ر�عة االمحراب إلى المأمومین وجد شخًص 
و�دعو  ،له حضوره إلى المسجد و�بارك ،و�اإلمكان أن �عنف هذا الذي فاته ر�عة و�دعو لآلخر

 ،لةهذا �عامل بهذه المعام ،یتفاوتون الناس ... صلیت مع الجماعة أنكوما شاء هللا  ،له �التوفیق
 وذاك �عامل �ما یلیق �ه.

(السا�عة: جواز تحدث المرء �ما فیه من فضل �حسب الحاجة لذلك عند األمن من  �قول:
 َجلَّ -�هللا  لظلم وانتقاص وهو �حاجة إلى االنتصار،ال سیما إذا تعرض ، المباهاة والتعاظم)

وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظلِ : �قول -وَعال هم ابن ولما ات]، ١٤٨ء: [النسا َم}{َال ُ�ِحبُّ للااَُّ اْلَجْهَر ِ�السُّ
هم. دوهذا �ثیر عن ؟من في جوفه �الم هللا ا�یف �كون عیی�  :-َرِضَي ُهللا عنهُ -قال  عمر �العي،

احرص على هذا : فتجده مثًال �قول لكالمه، اونجد في �الم أهل العلم �ابن القیم وغیره مدحً 
ولیس �فتخر بذلك  هذا قاله في مواضع، لبتة.مصنف آخر أعلك أال تجده في  ،الكالم واهتم �ه

ها قرأ  فهذه فائدة ینتفع بها من و�نما �غري �ه طالب العلم. على غیره أو یترفع �ه على من سواه،
 . من هذا الباب هتم لها و�نتفع بها.فیثبت أجرها لمن قالها فیحرص القائل على أن یُ 

رتبة الكمال اإلنساني؛ ألنه منحصر في  -صلى هللا علیه وسلم-(الثامنة: بیان أن لرسول هللا 
، و�لى الثانیة �قوله: »أعلمكم«الحكمتین العلمیة والعملیة، وقد أشار إلى األولى �قوله: 



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

وعند أبي ، »أنا«: هنا في الصحیح �قول، )»وأعلمكم �اهلل ألنا«، ووقع عند أبي نعیم: »أتقاكم«
الم التأكید، وفي روا�ة أبي أسامة عند اإلسماعیلي:  بز�ادة »َألَنا«(: نعیم في المستخرج �قول

و�ستفاد (، و�ستفاد منه إقامة الضمیر المنفصل مقام المتصل). »إن أبر�م وأتقاكم أنا �هللاِ «
 ،نعم إني، األصل أن �كون األسلوب؟وما  »أنا«، منه إقامة الضمیر المنفصل مقام المتصل)

لوا قول الشاعر: و�نما (وهو ممنوع عند أكثر النحاة إال للضرورة، وأوَّ : قال. أتقاكم وأعلمكم �اهلل
وال شك أن ، أنا �عني ما یدافع إال، یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، �أن االستثناء فیه مقدر)

و�نما یدافع عن أحسابهم أنا ( إالي. فال �جوز:، الضمیر �عد االستثناء ال بد أن �كون منفصالً 
(أي وما یدافع عن أحسابهم  ألن إنما قائمة مقام ما و�ال،، )�أن االستثناء فیه مقدر ،أو مثلي
 .إال أنا)

 ألن الحدیث ؛واز بال ضرورة)(قال �عض الشراح: والذي وقع في هذا الحدیث �شهد للج طیب 
مما یدل  النثر ما فیه ضرورة، ،وال ضرورة إال في الشعر صحیح وثابت ومن �الم أفصح الخلق،

أال �حتمل أن �كون التعبیر �المنفصل من  على جواز التعبیر �المنفصل مع إمكان المتصل.
ذا �ختلف العلماء في وله ،ألن روا�ة الحدیث �المعنى جائزة عند الجمهور تصرف �عض الرواة؛

وفي  �ختلفون في االحتجاج �الحدیث على قواعد العر�یة، االحتجاج �الحدیث على قواعد العر�یة،
ي �شكل الذ وفیه رسالة علمیة ومطبوعة. مقدمة خزانة األدب �الم طو�ل حول هذه المسألة،

المُ -و�ال فاألصل أنه �الم النبي  على االحتجاج، الُة والسَّ نه على وقد احتج �من دو  ،-علیِه الصَّ
إال  من هؤالء الرواة  ألنه ما من راوٍ  ي �شكل علیه تجو�زهم الروا�ة �المعنى؛الذ قواعد العر�یة،

  هذا نادر. ؟متى نقف على حدیث تواتر لفظه ومعناه و�حتمل أنه أداه �معناه ال بلفظه.
و�شار الذي هو آخر  الث،آخرهم �عني آخره في منتصف القرن الث ،اآلن رواة مثل هذا الكتاب

  من �حتج �ه من الشعراء مات سنة �م؟
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

  ؟متى مات نرى  اطلعوا لنا �شارً  �شار بن برد، ؟ما أدري �ِهللا �الضبط �م
 ..........  طالب:

 .نسیته ما أدري �ِهللا �الضبط،
 ..........  طالب:

رواة الصحیح ما فیه شك أنهم  ،ألن رواة البخاري  ؟لكن في أي سنة توفي ،هو في الزمن العباسي
 .في حدود آخرهم في منتصف القرن الثالث

 ..........  طالب:
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  ؟ماذا
 .١٦٨ طالب:
   نعم. هذا متقدم، ١٦٨

 ..........  طالب:
  ؟ینأ

 ..........  طالب:
 ما �مكن أن �حتج �قوله. ،ال. في الثلثین و�ما الثاني

 ..........  الب:ط
  ؟ینأ

 ..........  طالب:
جد من �عد �شار من تلقى العر�یة عن أهلها �األصمعي وغیره من ألنه وُ  ما هي �إشكال هنا؛
ن لكن هؤالء �حتجون للقواعد �حتجو  �عني سكنوا الباد�ة وأخذوا عن أهلها. األعرابي والشبیاني،

 �المهم. ي یؤخذ القواعد منما هو �الذ لها �كالم العرب،
ن (وهذا الحدیث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحیح، ال أعرفه إال م: قال

هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حدیثه عن أبیه عن عائشة، �هللا أعلم. 
وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في �اب من لم یواجه من �تاب 

 .فیه ما یؤخذ منه تعیین المأمور �ه وهلل الحمد)األدب، وذ�رت 
 اللهم صل على محمد.

-وِل النبي �اب ق(". خطأ ألنه �اإلضافة بال تردد )قولُ (، )�اُب قولُ ( :-َرِحَمُه هللاُ -�قول النووي 
{َوَلِكْن  :لقول هللا تعالى وأن المعرفة فعل القلب؛ »أنا أعلمكم �اهلل« :-صلى هللا علیه وسلم

ة وهشام فتقدم ذ�رهم في أما عائشة وعرو (: قال، ")]٢٢٥[البقرة:  ِخُذُكْم ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكْم}ُیَؤا
 وهو أبو محمد عبدة بن سلیمان بن حاجب بن ،وأما عبدة فهو �إسكان الباء ،أول الكتاب

ل تصغیر َلیِّ أو بُ ، )َلْیل بن عبد هللامیر بن بُ میر أو سَ زرارة بن عبد الرحمن بن صرد بن سُ 
 ؟بالل

اسمه : وقیل ،هكذا نسبه محمد بن سعد في الطبقات ابن أبي �كر بن �الب الكالبي الكوفي،(
سمع جماعات من التا�عین منهم هشام بن عروة و�حیى األنصاري  ،عبد الرحمن وعبدة لقبه

روى عنه جماعات  إسماعیل بن أبي خالد وعاصم األحول واألعمش محمد بن إسحاق وغیرهم،
األئمة والحفاظ منهم اإلمام أحمد بن حنبل و�سحاق بن راهو�ه �محمد بن نمیر وابنا أبي من 

وقال أحمد بن عبد  ،هو ثقة وز�ادة مع صالح و�ان شدید الفقر قال أحمد: ،شیبة وآخرون 
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في رجب سنة ثمان  :وقیل هو ثقة رجل صالح صاحب قرآن توفي �الكوفة في جمادى،: هللا
  .-َمُه ُهللا تعالىَرحِ -وثمانین ومائة 

 وأما محمد بن سَالم هو أبو عبد هللا محمد بن سالم بن الفرج السلمي موالهم البخاري 
 البیكاندي بباء موحدة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم �اف مفتوحة ثم نون ساكنة،

ن موغیرهم  اسمع ابن عیینة وابن المبارك وو�یعً ، منسوب إلى بیكندة بلدة من بالد �خارى 
مس ختوفي سنة : قال البخاري  روى عنه من األعالم حفاظ اإلسالم البخاري وآخرون، األعالم.

 والتخفیف هو الصحیح الذي علیه االعتماد، وسالم والده �خفف و�شدد، وعشر�ن ومائتین،
بن  و�ه قطع الخطیب وأبو �كر البغدادي واألمیر أبو نصر ولم یذ�ر جمهور المحققین غیره،

هل وهو الذي ذ�ره غنجار في تار�خ �خارى وهو أعلم �أ خرون من أهل هذا الشأن،ماكوال وآ
وادعى صاحب المطالع أن التشدید هو روا�ة  وذ�ر �عض الحفاظ أن تشدیده لحن، ،بالده

ه ونحو وال یوافق على دعواه فإنها مخالفة للمشهور إال أن یر�د روا�ة أكثر شیوخ األكثر�ن،
 . �هللا أعلم ذلك،
ِ�َما  َؤاِخُذُكمْ {َوَلِكْن یُ قول هللا تعالى:  هو �فتح همزة أن." وأن المعرفة فعل القلب: "قوله :فصل

 عزمه ونیته، فكسب القلب، }ُقُلوُ�ُكمْ {�ما قصدتموه وعزمت علیه  ] معناه:٢٢٥[البقرة:  َكَسَبْت}
رت إذا استق وفي اآل�ة دلیل المذهب الصحیح المختار الذي علیه الجمهور أن أفعال القلوب

ا لم مإن هللا تجاوز ألمتي ما حدثت �ه أنفسها « :-صلى هللا علیه وسلم-وقوله  یؤاخذ بها،
كن وذلك معفو عنه بال شك ألنه ال �م محمول على ما إذا لم �ستقر، »یتكلموا و�عملوا �ه

 .)وستأتي المسألة مبسوطة في موضعه إن شاء هللا تعالى االنفكاك عنه �خالف االستقرار،
ون الدوام معناه �ما �طیق"، وأمرهم من األعمال �ما �طیقون "قوله: : فصل( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

ل ما وخیر العم هذا لئال یتجاوزا طاقتهم فیعجزون، ؛-صلى هللا علیه وسلم-وقال لهم  علیه،
صورة  يفو�ذا تحملوا ما ال �طیقون الدوام علیه تر�وه أو �عضه �عد ذلك وصاروا  ،دام و�ن قل

 وهو الرجوع والنكوص ، )والراجع عادة غیر جمیلة ناقض العهد،
ا وألنه إذا اعتاد من الطاعة م فإن لم �كن فالبقاء على حاله، والالئق �طالب اآلخرة الترقي،(

ث واألحادی ،وال یلحقه ملل وال سآمة �مكنه الدوام علیه دخل فیها �انشراح واستلذاذ لها ونشاط،
 .ي الصحیح مشهورةبنحو هذا �ثیرة ف

الرغبة وأرادوا بهذا طلب اإلذن في الز�ادة من العبادة و  �عنون لسنا مثلك، "لسنا �هیئتك: "وقولهم 
أنت مغفور لك ال تحتاج إلى عمل ومع هذا أنت دائم في األعمال فكیف : �قولون  ،في الخیر

المُ -فرد علیهم  وذنو�نا �ثیرة؟ الُة والسَّ مل ألني أنا أولى �الع: معناه اوقال �المً  -علیِه الصَّ
 . أعلمكم �اهلل وأخشاكم له
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منها ما ذ�رناه من القصد من العبادة  وفي هذا الحدیث أنواع من الفوائد وجمل من القواعد:
ومنها أن الرجل الصالح ینبغي أال یترك االجتهاد في العمل  ومالزمة ما �مكن الدوام علیه،

و�نبغي أن ، إلخبار �فضیلة فیه إذا دعت إلى ذلك حاجةومنها أن له ا على صالحه، ااعتمادً 
نسأل هللا تعالى الكر�م دوام نعمه علینا  فإنه �خاف من إشاعتها زوالها. �حرص على �تمانها،

وقد �سطت هذه المسألة �شواهدها من  ،وعلى أحبابنا وسائر المسلمین والمز�د من فضله
ومنها الغضب  ال �ستغني متدین عن مثله،األحادیث الصحیحة في آخر �تاب األذ�ار الذي 
 -َرِضَي ُهللا عنُهم-ومنها ما �انت الصحا�ة  عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب،

عالى ت�هللا  وفیه غیر ذلك، علیه من الرغبة التامة في طاعة هللا تعالى واالزد�اد من أنواع الخیر،
 ).أعلم

 ..........  طالب:
 .المت عنه سا�قً األذ�ار تكنعم، 

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
  ؟ینأ

 . النووي  طالب:
 .شرح مسلم شرع فیه ولم یتمه أنهى�عد ما  ألنه ما أتمه، ؛من آخرهنعم، 

 ..........  شیخ أحسن هللا إلیك طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 كأن مفتى ومقتنع �الفتوى.

 ..........  طالب:
هذا شيء وهذا شيء  ،ن شخص معاند و�ین شخص اقتدى �من یرى أنه تبرأ الذمة بتقلیدهفرق بی

 .آخر
 ..........  طالب:

  ؟من
 ..........  طالب:

 على �ل حال مثل هذه الحال إذا �ان ممن تبرأ الذمة بتقلیده ولو على تقدیر ظنه.
 ،لمة أنا�وأعوذ �اهلل من  ،ناأ: �ثیر من العوام إذا تحدث �قول -أحسن هللا إلیكم -طالب: شیخ
 .......... 
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 ما لها أصل.
 
 


